
 

  

 

৯/১১ িক সাজােনা নাটক? 

ইনশা’আ�াহ শিহদ সািমর খান রহঃ 



 
1 ৯/১১ : ষড়য� তে�র খ�ন 

 

 

িনে�া� েলখািট সািমর খান রািহমাহু�াহ'র Refuting Conspiracies Regarding As’Sahab Media এর 

অনুবাদ। ৯/১১ অপােরশন িনেয় অেনক েধায়াশাই দূর করা হেয়েছ।  

েয সকল পরািজত মনমানিসকতাস�� বয্ি�রা সবিকছুইেতই আেমিরকার হাত খুজেত খুজেত ৯/১১ এর 

বরকতময় অপােরশনেকও ষড়য� তে�র অ�ভুর্� কেরেছন তােদর জনয্ িনে�া� েলখািট একিট অবশয্ পাঠয্।  

তেব িজহােদর মানহােজর উপর থাকা ভাইেদরও পেড় রাখাটা জরুরী বেল মেন কির। 

এছাড়াও, আল’জািজরা এরািবক েথেক �কািশত  Road to September 11 ডকুেম�ািরর �থম ২ পবর্ েদখেল 

ষড়য� তে�র আ��তা েকেট যােব ইনশা’আ�াহ। 

সূচনাঃ 

সকল �শংসা একমা� আ�াহ’র। আমরা তাঁরই �শংসা কির, তাঁরই কােছ আ�য় চাই এবং তাঁরই কােছ ক্ষমা 

চাই। আমােদর নাফেসর কু�বৃি� এবং আমােদর আমেলর ভুল�িটর অিন� েথেক আমরা আ�াহ সুবহানাহু ওয়া 

তা’আলার কােছ আ�য় চাই। আ�াহ যােক িহদােয়ত কেরন তাঁেক েকউ পথ�� করেত পাের না, যােক আ�াহ 

পথ�� কেরন তাঁেক েকউ িহদােয়ত করেত পাের না। আিম সাক্ষয্ িদি� আ�াহ বয্তীত আর েকান ইলাহ নাই, 

তাঁর েকান শরীক েনই এবং মুহা�াদ সা�াললাহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম তাঁর েগালাম ও রাসূল। 

আ�া বা’আদঃ 

১১ই েসে��েরর ঘটনাবলীর পর নানা ষড়য� ত� িব�বাসীর িচ�া ও ক�নার জগেত �ান কের িনেয়েছ। ষড়য� 

তাি�করা িস�া� িনেয়েছন এবং েঘাষণা কের িদেয়েছন সে�হাতীতভােব িনউইয়কর্ এবং ওয়ািশংটেনর 

হামলাগুেলা িছল “ইনসাইড জব”। অথর্াৎ, আেমিরকার সরকারই এই হামলা গুেলার েপছেন িছল। েযেহতু এই 

ষড়য� ত�গুেলােত িকছু ৈবজ্ঞািনক বয্াখয্া বয্বহার করা হেয়িছল, তাই সাধারন মানুেষর কােছ এই ত�গুেলা 

�হণেযাগয্তা লাভ কের। 

ধীের ধীের আমরা েদখলাম েযসম� বয্ি�রা, অয্ােল� েজা� এর মেতা’ তােদর ি�য় িবিভ� ষড়য� তাি�কেদর 

আঁকেড় আেছন তারা একিট িনিদর্� উৎস েথেক উৎসািরত গুরু�পূণর্ েবশ িকছু তথয্ উপা�, যা এই ষড়য� 

ত�গুেলার সােথ সাংঘিষর্ক েসগুেলা েদেখও না েদখার ভান করেছন অথবা বয্থর্ হে�ন। এই তথয্ উপা�গুেলা 

এই ষড়য�গুেলার িভত কািঁপেয় েদয় এবং এগুেলার ে�িক্ষেত তাি�ক এবং তােদর উৎসাহী অনুসারীেদর একমা� 

জবাব হেয় দাঁড়ায় েয এগুেলা আসেল “িসআইএ’র �য্ান” অথবা “জনগণেক েবাকা বানােনার জনয্ সরকােরর 

চাল”। িবিভ� দুবর্ল যুি�র মাধয্েম এভােব তারা িনেজেদর ষড়য�ত�গুেলােক বাঁিচেয় রাখেত েচ�া কেরন। এই 

৯/১১: ষড়য� তে�র বয্বে�দ  

আল-ফজর 
 



 
2 ৯/১১ : ষড়য� তে�র খ�ন 

উৎসিট, যার ছুেড় েদয়া চয্ােল� এবং যার পিরেবিশত তথয্ উপা� এইসব তাি�কেদর গলায় কাটঁার মেতা িবঁেধ 

আেছ তার নাম হল আস’সাহাব িমিডয়া। 

 

যায়নবাদী অথবা িনেবর্াধরা েকান িভি�হীন উপসংহার টানার আেগই েযসব কুফফার ও মুনািফকরা এ েলখা পড়েব 

তােদর জনয্ আিম পির�ার ভােব বলেত চাইঃ 

১) আিম আস’সাহাব িমিডয়ার সােথ েকান ভােবই স�ৃ� নই 

২) আিম আস’সাহাব িমিডয়ার েকান সদসয্েক িচিন না। আিম এমন কাউেকও িচিন না যারা আস’সাহাব িমিডয়ার 

েকান সদসয্য্েক েচেনন। 

৩) আস’সাহাব িমিডয়ার বয্াপাের আিম তাই জািন, যা আিম েজেনিছ, ক) তােঁদর িনেজেদর �কািশত িভিডও ও 

ব�বয্ েথেক, খ) অনয্ানয্ দেলর মুজািহিদন তাঁেদর িনেজেদর অিফিশয়াল িরিলেজর মাধয্েম আস’সাহােবর বয্াপাের 

যা যা বেলেছন তা েথেক, এবং গ) কািফররা তােদর িনজেদর ই�ারিভউ ও ডকুেম�ািরগুেলােত আস’সাহােবর 

বয্পাের যা বেল থােক, েসগুেলা েথেক। 

৪) আিম েকােনা িজহাদী দল, আে�ালন বা �িত�ােনর সদসয্া না। আিম একজন �াধীন েলখক িযিন িব�াস 

কেরন ৯/১১ এর বয্াপাের িকছু িবষয় পির�ার করা �েয়াজন। 

আিম এ’ও পির�ার কের বলেত চাই েয আিম েকােনা ভােবই আেমিরকা সরকােরর সােথ যু� নই এবং আিম 

তােদর সাহাযয্ করার জনয্ এই েলখা িলখিছ না। বরং আিম আ�াহ’র জনয্ আেমিরকা ও আেমিরকার সরকারেক 

ঘৃণা কির এবং তােদর �িত শ�তা েপাষণ কির এবং যেতািদন তারা তাগুেতর ইবাদাত করেব এবং মুসিলমেদর 

িনজ� িবষয়গুেলােত হ�েক্ষপ করেত থাকেব তেতািদন এই ঘৃণা ও শ�তা বলবৎ থাকেব। 

এই বয্াপারগুেলা পির�ার কের েনয়ার পর আিম এখন িনে�া� িবষয়গুেলা িনেয় আেলাচনা করেত চাই। 

১) আস’সাহাব িমিডয়া েয িসআইএ’র েকান চাল না এ বয্াপাের আমরা কীভােব িনি�ত হব? 

২) আমরা কীভােব এ বয্াপাের িনি�ত হব েয শাইখ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ ৯/১১ এর ঘটনা 

ঘিটেয়িছেলন? অয্ােল� েজা� এবং তার মেতা অনয্ানয্ যারা দািব কের ৯/১১ একিট “ইনসাইড জব” িছল, অথবা 

ইজরাইলী েমাসাদ ৯/১১ ঘিটেয়েছ – তােদর �িত আমােদর জবাব িক হেব?  

আিম আ�াহ’র কােছ সাহাযয্ চাই এই কােজ আমােক সহায়তা করার জনয্ এবং সতয্েক মানবজািতর কােছ 

পির�ার কের েতালার জনয্ আমার েলখনীেক উপযু�তা দােনর জনয্। 

আল-ফজর 
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িকভােব আমরা িনি�ত হেবা আস’সাহাব িমিডয়া িসআইএ’র েকান চাল না এবং তথয্সূ� িহেসেব িনভর্রেযাগয্?  

 

 

আমরা জািন আ�াহ তা’আলা বেলেছনঃ 

মুিমনগণ! যিদ েকান পাপাচারীবয্ি� েতামােদর কােছ েকান সংবাদ আনয়ন কের, তেব েতামরা পরীক্ষা 
কের েদখেব, যােত অজ্ঞতাবশতঃ েতামরা েকান স�দােয়র ক্ষিতসাধেন �বৃ� না হও এবং পের 
িনেজেদর কৃতকেমর্র জেনয্ অনুত� না হও। [আল হুজুরাত, আয়াত ৬] 

এই আয়াতিটর �ারা আমােদর আেলাচনা শুরু করার কারণ হল, আিম মেন কির এই আয়ােতর আেলােকই 

আমােদর এই িবষয়িট িনেয় অ�সর হওয়া উিচত। একদল মুসিলেমর �িত সে�েহর বশবতর্ী হেয় খারাপ ধারণা 

করার পিরবেতর্ আমােদর দািয়� হল উপেরা� আয়ােত উে�িখত মূলনীিতর উপর িভি� কের আমােদর িবিভ� 

�মাণগুেলা পরখ করা। কারণ আমরা যিদ এই মূলনীিত না অনুসরণ কির তেব আমরা হয়েতা তােদর অ�ভুর্� 

হেয় যােবা যােদর বয্াপাের আ�াহ বেলেছন, “যােত অজ্ঞতাবশতঃ েতামরা েকান স�দােয়র ক্ষিতসাধেন �বৃ� না 
হও” – এবং হয়েতা আমরা তাওবাহ করার সুে্যাগ পােবা না। 

তাই আসুন আমরা আমােদর আেলাচয্ িবষয় িনেয় আেলাচনার েক্ষে� এই মূলনীিত অবল�ন কেরই অ�সর হই। 

সাধারণত মুসিলম িহেসেব আমােদর দািয়� হল েয িবষয়গুেলার বয্াপাের আমােদর সরাসির জানার সুেযাগ েনই 

েসগুেলার েক্ষে� আমােদর িব�াসেযাগয্ ও মু�াকী মুসিলম ভাইেদর কথা সতয্ বেল �হণ করা। যিদ একই িবষেয় 

েকান কািফর িবপরীত েকান দািব কের তেব সুপ� �মান না পাওয়া পযর্� আমরা কািফেরর দািবেক আমেল েনব 

না। এটা এমন একিট মূলনীিত যা মুসিলম িহেসেব অনুসরণ করা বা�নীয়।  

যিদ কািফর তার দািবর �পেক্ষ িকছু �মান উপ�াপন কের , েযমন ৯/১১ িনেয় িকছু ষড়য� তে�র েক্ষে� 

ঘেটেছ, েসেক্ষে� মুসিলম িহেসেব আমােদর করণীয় হল এই দািবর ে�িক্ষেত মুসিলমরা িক জবাব িদেয়েছ, েসটা 

জানার েচ�া করা। আর যিদ কািফরেদর দািবর িবপরীেত মুসিলমরা েকান জবাব না িদেয় থােকন, তাহেল 

আমােদর উিচত আমােদর মুসিলম ভাইেদর ব�বয্ িব�াস করা। 

অবশয্ই আমরা আমােদর িনেজেদর মেন �মােণর িভি�েত জ� েনয়া এসব ��েক �ান িদেত পাির। িক� 

মুসিলম ভাইেদর কাছ েথেক জবাব পাওয়া ও যাচাই কের েনয়ার আেগ তােদর ব�বয্েক �তয্াখান করা বা 

সে�হ সৃি� করা এেকবােরই অনুিচত। এরকম করার কারণ হল অেনক েক্ষে�ই েকৗশলগত কারেণ আমােদর 

মুসিলম ভাইরা িকছু তথয্ জনস�ুেখ �কাশ করা েথেক িবরত থাকেত পােরন। এ অব�ােনর বয্াপাের আমােদর 

সবার �� ধারণা থাকা দরকার। 

আল-ফজর 
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এবার তাহেল আস’সাহাব িমিডয়ার িদেক দৃি� েফরােনা যাক। �থেম আস’সাহাব িমিডয়া িক, এটা পির�ার কের 

েনয়া দরকার। 

১) আস’সাহাব িমিডয়া হল আল’কােয়দার অিফিশয়াল িমিডয়া উইং। �থম িদেক তােদর িরিলজগুেলার মান 

অেতাটা ভােলা না হেলও পরবতর্ীেত তাঁরা িজহাদী িমিডয়ার েক্ষে� উৎকষর্তা অজর্ন করেত সক্ষম হন। 

২) তােঁদর িমিডয়া িরিলজগুেলা মূলত িভিডও, িলিখত ও অিডও ব�বয্ এবং সংিক্ষ� িবজ্ঞি�র মেধয্ সীমাব�। 

৩) আস’সাহাব িমিডয়ার মূল উে�শয্ উ�াহ’র মেধয্ িজহাদ ফী সািবিল�াহ’র ফারিযয়য্াত পালেনর আকা�া ও 

�ৃহােক পুনরু�ীিবত করা। আস’সাহাব িমিডয়া িজহােদর মহান ফরয দািয়� পালেনর সু�াহ অনুযায়ী িবশু� 

প�িত উপ�াপন করার লেক্ষয্ কাজ কের। অহংকার, জাতীয়তাবাদ, িশরক, গণত�, ধমর্িনরেপক্ষতা, ির�া, 

জািহিলয়য্াত, এবং কাপুরুষতার েবড়াজাল িছ� কের এই মহান ইবাদাত ও দািয়� পালেনর ডাক উ�াহ’র কােছ 

েপৗঁেছ েদয়া আস’সাহােবর লক্ষয্। তাঁরা বুি�বৃি�ক ও শার’ঈ উভয় িদক েথেকই িজহাদ পালেনর এই ধারােক 

পুনরু�ীিবত করেত চান।          

৪) তাঁেদর অিধকাংশ িভিডওর িবষয়ব� হল আফগািন�ােন নয্ােটা-আেমিরকার দখলদািরে�র িবরুে� এবং েযসব 

মুরতাদ কািফেররা এই কােজ সাহাযয্ কের, তােদর িবরুে� পিরচািলত িবিভ� সামিরক অিভযান। 

৫) শাইখ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ, শাইখ আইমান আল যাওয়ািহরী হািফযাহু�াহ িকংবা অনয্ানয্ মুজািহদীন 

েনতারা যখন েকান ব�বয্ িদেত চান তখন আস’সাহাব িমিডয়া তাঁেদর জনয্ �য্াটফমর্ িহেসেব কাজ কের থােক।   

৬) তাঁরা শতািধক িভিডও �কাশ কেরেছ। শুধুমা� ২০০৭ এই তাঁরা ন�ইিটর েবশী িভিডও �কাশ কেরেছ। 

এগুেলার অিধকাংেশর িবষয়ব� আল’কােয়দা ও তািলবােনর িবিভ� সামিরক অপােরশান। 

এবার েদখা যাক আস’সাহাব িমিডয়ার িব�াসেযাগয্তা স�েকর্ আমরা িক িক জািন। ইিতমেধয্ আমরা বেলিছ 

েযসব িবষেয় সরাসির জানা বা অনুস�ান করা আমােদর আয়ে�র বাইের, েসসব েক্ষে� আমােদর নীিত হেব 

আমােদর দৃশয্ত িব�াসেযাগয্ ও মু�াকী ভাইেদর ব�বয্েক �হণ কের েনয়া। 

আস’সাহাব িমিডয়ার দৃশয্ত মু�াকী* হবার �মাণ িক? 

[*আমরা এখােন মু�াকী হবার বয্াপাের দৃশয্ত বলিছ কারণ েকান বয্ি�র তাকওয়ার অব�া স�েকর্ �কৃত জ্ঞান 

একমা� আ�াহ রােখন। আমােদর পেক্ষ স�ব না একজন বয্ি�র বুক িচের তাঁর তাকওয়ার �কৃত পিরমাণ 

পিরমাপ করা। তাই এ বয্াপাের শারীয়াহ’র নীিত হল বািহয্ক অব�া েদেখ িবচার করা। এজনয্ আমরা “মু�াকী”‘র 

পিরবেতর্ “দৃশয্ত মু�াকী” শ�যুগল বয্বহার করিছ।*] 
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আস’সাহাব িমিডয়ােক দৃশয্ত মু�াকী সাবয্� করার েপছেন েবশ িকছু কারণ আেছ’ 

১) আস’সাহাব িমিডয়ার িভিডও গুেলােত আমরা েসসব ইসলামী িবষেয় আেলাচনা েদিখ যা উ�াহ’র জনয্ 

গুরু�পূণর্। এেক্ষে� আস’সাহাব িমিডয়া কেঠারভােব ইসলামী িবিধিনেষধ েমেন চেল। তাঁরা েযেকান ধরেনর হারাম 

স�ীত-বাজনা এবং দৃশয্ েদখােনা েথেক িবরত থােকন। এমনিক তাঁরা নারীেদর অবয়ব ঝাপসা কের েদন।  

এছাড়া তােঁদর ব�বয্ ও িববৃিতেত তারঁা কুফর, িশরক ও িবদ’আ মু� সিঠক আকী’দার কথা বেল থােকন। 

অবশয্ই িকছু িবষেয় তাঁেদর অব�ােনর সােথ েকান েকান মুসিলেমর ি�মত থাকেত পাের। েযমন আমালী 

ইি�শহাদী বা িফদায়ী হামলা এবং আেমিরকােক আ�মন করার বয্াপাের তাঁরা কুর’আন ও সু�াহ েথেক েযসব 

দালীল উপ�াপন কের থােকন েসগুেলার বয্াপাের। এই িবষয়গুেলা িনেয় মতপাথর্কয্ থাকা জােয়জ। তাই আমরা 

অনয্� আেলাচনা বা িবতকর্ করেতই পাির। িক� সব িমিলেয় আমরা তাঁেদর ব�েবয্র মেধয্ উ�াহ’র জনয্ 

ক্ষিতকর এবং শারীয়াহ’র দৃি�েত বািতল িকছু েদিখ না। বরং তাঁেদর িভিডওগুেলােত িজহাদ ফী সািবিল�াহ’র 

�িত ভােলাবাসা ও িজহাদ করার ধারােক পুনরু�ীিবত করার মাধয্েম মুসিলম উ�াহেক পুনরায় মযর্াদা ও 

ক্ষমতার আসেন আসীন করার একা� �েচ�াই আমরা েদখেত পাই। 

২) আমরা জািন আস’সাহাব হল আল কােয়দা। কারণ আস’সাহাব হল আল’কােয়দার িমিডয়া শাখা। এটা েকান 

আলাদা �াধীন সংগঠন না। তাই আস’সাহাব যখন যু�রত েযা�ােদর ফুেটজ েদিখেয় থােক ‘েযমন শায়খ আবু 

ইয়ািহয়া আল িলবী রািহমাহু�াহ, নািসর আল কাহতানী �মুখ বয্ি�র ‘তখন �কৃত পেক্ষ তাঁরা িজহাদরত 

আল’কােয়দার মুজািহিদনেদর ফুেটজ েদখাে�ন। এখন আসুন েদখা যাক এসব িভিডও েথেক এসব মুজািহিদেনর 

তাকওয়ার বািহয্ক �কাশ স�েকর্ আমরা িক েদখেত পাইঃ 

ক) তাঁরা সালাত আদায়কারী। আমরা তােঁদর েযা�ােদর পাচঁ ওয়া� সালােতর পাশাপািশ তাহা�ুেদর সালাত 

আদায় করেতও েদিখ।  

খ) তাঁরা কুর’আন িতলাওয়াতকারী। আমরা তােঁদর েযা�ােদর কুর’আন িতলাওয়াত সহ অনয্ানয্ �ীিন িকতাব 

অধয্ায়নরত অব�ায় েদিখ।  

গ) তাঁরা ‘ইলম অে�ষণকারী। আমরা তােঁদর েযা�ােদর তাজউয়ীদ, িফকহ সহ �ীেনর িবিভ� িবষেয় ‘ইলম 

অে�ষণ ও চচর্ারত অব�ায় েদিখ।  

ঘ) আমরা তােঁদর েযা�ােদর ইসলামী �াতৃ�েবাধ েমেন চলেত েদিখ। তাঁেদর িযকর, িতলাওয়াত, িনেজেদর মেধয্ 

হািস’ঠা�া ও েখলাধুলার মাধয্েম এেক অপেরর �িত আ�াহ’র ওয়াে� ভােলাবাসা দৃশয্মান হয়।  

ঙ) আমরা তাঁেদর মেধয্ েদিখ �ীেনর জনয্ গীরাহ, জযবা এবং তী� ভােলাবাসা। তাঁেদর েকউই িনেজেদর জীবন 

স�েকর্ হতাশ হেয়, আ�হতয্ার জনয্ এইপেথ আেসন িন। বরং তাঁরা এেসেছন কারণ তাঁরা িব�াস রােখন 
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তাঁেদর রা�’এর উপর এবং িবচার িদবেসর উপর। তাঁরা এেসেছন ই�াহ ও কু’আহ এর একিট স�ািনত জীবন 

ও শহীদ িহেসেব সেবর্া�ম মৃতুয্ লােভর আশায়।    

চ) তাঁরা উ�াহেক গভীরভােব ভােলাবােস। তাঁরা চান এই উ�াহ েযন আবার মানবজািতর েনতৃে�র পেদ 

অিধি�ত হেত পাের। েকউ েকউ হয়েতা বলেবন, তাঁরা উ�াহেক ভােলাবােস না কারণ তাঁরা ে��ায় মুসিলমেদর 

হতয্া কেরন।  

এই অিভেযােগর বয্াপাের আমােদর উ�র হল, �থমত, মুসিলম বলেত আপিন িক েবাঝান েসটা পির�ার করুন। 

কারণ মুসিলম বেল আপিন গু�চর বা আফগান আিমর্র মত, ঐসব েলাকেদরেক বুিঝেয় থােকন যারা 

মুজািহিদনেদর িবরুে� কুফফারেক সহায়তা কের, তাহেল না, আ�াহ’র কসম ! এই েলােকরা মুসিলম না।  

আপিন যিদ েবসামিরক জনগণেক বুিঝেয় থােকন, তাহেল েজেন িনন েয তারঁা ে��ায় তাঁেদর হতয্া কেরন না। 

হয়েতা এমন হেত পাের েকান একিট অপােরশান চলাকালীন সমেয় েকান একজন মুসিলম েসই জায়গা অিত�ম 

করিছেলন এবং দুঘর্টনাবশত মারা েগেছন।  

িক� এটােক েকানভােবই ে��ায় মুসিলমেদর হতয্া করা বলা যায় না। এর �মাণ হল তাঁরা যিদ আসেলই 

মুসিলমেদর ে��ায় হতয্া করেতা তেব তাঁেদর ব�েবয্ তাঁরা কুর’আন, সু�াহ ও সামিরক েকৗশেলর আেলােক 

খােলস ভােব তাঁেদর কাযর্াবলী বয্াখয্া করার মত ক� করেতন না। এবং এরকম অেনক িভিডও আেছ েযখােন 

আমরা েদেখিছ তাঁরা একিট ব� িবে�ারণ ঘটােত যাি�েলন িক� কাছাকািছ একজন মুসিলম চেল আসায়, 

েশষমুহূেতর্ তারঁা তা েথেক িবরত হেয়েছন।      

বািক থােক ৯/১১ এর কথা। এ িবষয়িট অেপক্ষাকৃতভােব িকছুটা জিটল এবং আমরা পরবতর্ীেত এই আেলাচনা 

করেবা। আেমিরকায় আল’কােয়দার হামলা, িবেশষ কের টুইনটাওয়ােরর হামলা গুেলার েপছেন িব�ৃত িফকহী 

ইিতহাস আেছ। শায়খ উসামা রািহমাহু�াহ েবশ িকছু শুয়ুেখর সােথ এই হামলার পূেবর্ আেলাচনা কেরিছেলন। 

এবং আপিন উনার সােথ একমত েহান বা না েহান একথা অন�ীকাযর্ েয এই হামলার ৈবধতা স�েকর্ 

আল’কােয়দার শার’ঈ দালীল িছল। আমরা এখােন শার’ঈ হুকুম ও দালায়ীল িনেয় আেলাচনা করিছ না কারণ 

আমােদর এই েলখার উে�শয্ হল আস’সাহাব িমিডয়া এবং ৯/১১ এর আ�মন কারা পিরচালনা কেরিছেলন তা 

িনেয় আেলাচনা করা। (িব�ািরত দালীেলর জনয্ েদখুনঃ “ইসলােমর দৃি�েত ৯/১১” – আ�ামা হামুদ িবন উ�লা রহঃ) 

তেব কািফরেদর েকান সামিরক বা অথর্ৈনিতক ঘাঁিটেত তােদর সােথ িকছু মুসিলমও িবদয্ামান থাকেল বা�ব 

ে�ক্ষাপট অনুযায়ী হুকুম িনধর্ািরত হেব। যিদ বা�বতা এমন হয় েয মুসিলমেদর ক্ষিত না কের আ�মন করা 

স�ব, তাহেল একরকম হুকুম। আর যিদ বা�বতা এমন হয় েয েকান ভােবই মুসিলমেদর ক্ষিত না কের আ�মন 

করা স�ব না, তখন হুকুম অনয্রকম। তেব এই িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা আমােদর এই েলখার িবষয়ব� না।  

আল-ফজর 
 

https://alfajrbangla.files.wordpress.com/2017/09/9-verdict-on-september-11.pdf
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ছ) তাঁেদর শহীদেদর েদহ েথেক েমশক আ�ােরর সু�াণ িনঃসৃত হয়। িভিডও েদেখ �তীয়মান হয় মৃতেদেহর 

পােশ দাঁড়ােনা সহেযা�ােদর েমশেকর সু�াণ পান এবং আেবগা�ুত হেয় পেড়ন।  

জ) তাঁরা যথাস�ব সু�াহ’র অনুসরণ কেরন।  

ঝ) তাঁরা সবর্দা আ�াহ’র িনকটবতর্ী হবার েচ�া জাির রােখন। তাঁেদর সামিরক অিভযােনর িভিডও আপিন েদখেত 

পােবন অপােরশান শুরু আেগ, চলাকালীন সমেয় এবং েশেষ; সব অব�ােতই তাঁরা দু’আ ও িযকর করেছন। 

ঞ) সিঠক ভােব আ�াহ’র ইবাদােতর উে�েশয্ তাঁরা �মাগত এেক অপরেক এবং উ�াহেক কুর’আেনর িবিভ� 

আয়াত �রণ কিরেয় িদেত থােকন। 

ট) তাঁরা আল ওয়ালা ওয়াল বা’রা (আ�াহ’র জনয্ ভােলাবাসা এবং আলাহ’র ওয়াে� ঘৃণা করা) কােয়ম কেরন। 

ঠ) তাঁরা কািফর ও মুনািফকেদর িবরুে� িজহাদ কেরন। আ�াহ সূরা িনসার ৯৫ ও ৯৬ না�ার আয়ােত বেলেছন, 

িতিন মুজািহিদনেক কাইিদেনর (যারা িজহাদ েছেড় েপছেন বেস থােক) উপের পছ� কেরন। তাই আ�াহ যােদর 

ভােলাবােসন, আমােদরও তাঁেদর ভালবাসেত হেব। 

এগুেলা হল আস’সাহাব তথা আল’কােয়দার মুজািহিদেনর বািহয্ক তাকওয়ার উদাহরণ। 

এবার আসুন আস’সাহাব িমিডয়ার িব�াসেযাগয্তা িনেয় আেরকটু গভীরভােব িবে�ষণ করা যাকঃ 

এটা পির�ার েয এই মুজািহিদনরা �ীনদার মুসিলম। এবং তারঁা িজহাদ করেছন আ�াহ’র শ�েদর িবরুে�, 

আ�াহ’র আউিলয়ােদর িবরুে� না। এটা হল মেন রাখার মেতা আেরকিট িবষয়। 

এখােন আল’কােয়দা এবং তািলবােনর স�কর্ িনেয় একটু আেলাকপাত করা �েয়াজন। এই দুেটা দল সমেঝাতার 

ও পার�িরক �াতৃে�র িভি�েত পাশাপািশ কাজ করেছন। তািলবান কখনই আল’কােয়দার বয্াপাের অথবা 

আল’কােয়দার েকান িমিডয়া িরিলেজর বয্াপাের অিভেযাগ কের িন। বা�বতা হল এই দুিট দল, আমীরুল মু’িমনীন 

েমা�াহ মুহা�াদ উমার রািহমাহু�াহ’এর েনতৃে� “ইমারােত ইসলািময়য্া আফগািন�ােনর” বয্ানাের একিট সি�িলত 

আে�ালন িহেসেব কাজ করেছ।*  

[*বতর্মােন আিমরুল মুিমিনন হাইবাতু�াহ আখু�জাদ হািফযাহু�াহ’এর েনতৃে�] 

এবং তািলবান অসংখয্ বার আল’কােয়দা ও শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ’র �িত তােঁদর সমথর্ন 

জািনেয়েছ। 

 

আল-ফজর 
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এখন �� হল, তািলবােনর কথা িক িব�াসেযাগয্?  

এই �ে�র উ�র হেলা, অবশয্ই তারঁা িব�াসেযাগয্। এবং তাঁেদর িব�াসেযাগয্ মুসিলম হবার িবিভ� �মাণ 

আমােদর কােছ আেছ। েযমনঃ 

১) শারীয়াহ �িত�া এবং িশরক উপেড় েফলার বয্াপাের তািলবােনর আ�িরকতা।  

২) তািলবান আে�ালেনর সূচনার ইিতহাস তাঁেদর সপেক্ষ আেরকিট বড় �মাণ। এই আে�ালন শুরু হেয়িছল 

িকছু দসুয্ ’লুেটরােদর দমন করার জনয্ মা�াসা ছা�েদর একিট আে�ালেনর মাধয্েম। আ�াহ’র ই�ায় এক সময় 

তাঁরা আফগািন�ােনর ৯০% এর েবশী অ�েলর উপর কতৃ� অজর্ন কেরন। এবং তােঁদর শাসন আমেল 

অপরােধর হােরর বয্াপক ভােব �াস পায়।* 

[কুফফার তািলবােনর িবরুে� একিট বয্াপক আকােরর �পাগয্া�া েমিশন চািলেয় আসেছ। এই �পাগয্া�া 

েমিশেনর কাজ হল িমথয্াচাের পূণর্ বই, িভিডও আর �বে�র মাধয্েম তািলবানেক একিট ৈপশািচক অশুভ শি� 

িহেসেব তুেল ধরার েচ�া করা। তাই আমরা িবনেয়র সােথ আমােদর পাঠকেদর অনুেরাধ করেবা তািলবােনর 

বয্াপাের িবিভ� ভুল ধারণা িনরসেনর জনয্ মুজািহিদন এবং তােঁদর সমথর্কেদর ব�বয্ পড়ার জনয্। েযমন এ 

বয্াপাের আল ফজর �কাশনার বইগুেলা।] 

৩) তােঁদর তাকওয়া, তাওয়া�ুল এবং �ীন পালন।  

েতা এই েলখায় এখন পযর্� উে�িখত সবগুেলা পেয়ে�র আেলােক আসুন িকছু �� করা যাকঃ 

১) কীভােব েকান মুসিলেমর পেক্ষ আস’সাহােবর েকান িরিলজেক িমথয্া বা বােনায়াট বেল অ�ীকার করা স�ব 

যখন এই িভিডওগুেলা হল খািট িজহাদ ফী সািবিল�াহ’র ফুেটজ?  

২) কীভােব েকান মুসিলম আস’সাহােবর িরিলজেক অ�ীকার করেত পাের যখন তাঁরা েকান িশরক, কুফর বা 

িবদ’আ �দশর্ন কের না। অিধক� তাঁরা �ীেনর উপর থাকা এবং উ�ম আমল করা �দশর্ন কেরন? 

৩) কীভােব েকান মুসিলেমর পেক্ষ আস সাহােবর েকান িরিলজেক বােনায়াট বেল অ�ীকার করা স�ব যখন তাঁরা 

তািলবােনর সােথ িমেল কাজ কেরন এবং তািলবান তাঁেদর ভােলাবােস এবং িনেজেদর অংশ িহেসেব �হণ কের? 

৪) কীভােব েকান মুসিলম আস সাহােবর েকান িরিলজ অ�ীকার কের, যখন িসআইএ তথা কুফফার আল 

কােয়দােক িনয়�ণ কের এরকম কথার �পেক্ষ এক ধূিলকণা সমপিরমাণ �মাণ েনই? 

আল-ফজর 
 

https://justpaste.it/AlFajrBangla
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৫) কীভােব েকান মুসিলেমর পেক্ষ আস’সাহােবর একিট িরিলজও উেপক্ষা িকংবা অ�ীকার করা অস�ব যখন 

এসব িভিডও েত আেমিরকা এবং নয্ােটার িবরুে� সামিরক অপােরশােনর ফুেটজ েদখােনা হয়। এই িভিডও 

গুেলােত েদখােনা হয় মুজািহিদনরা আেমিরকান েসনােদর হতয্া করেছন।  

এসব মৃত েসনােদর র�া� লাশ েদখােনা হয় এবং আইইিড, আরিপিজ িপেক এবং অনয্ানয্ অ� িনেয় 

আেমিরকানেদর উপর অতিকর্েত হামলা করেত এবং অয্াি� এয়ার’�য্াফট উইেপন িদেয় আেমিরকানেদর 

েহিলক�ারগুেলােক আ�মণ করার ফুেটজ েদখােনা হয়।  

এ কথাগুেলা বলার মাধয্েম আিম যা বুঝােত চাি� তাহল – েয কীভােব েকােনা মুসিলম এটা মেন করেত পাের 

েয আস’সাহাবেক একিট িসআইএ এর চাল বা �ট, যখন তাঁরা �মাগত আেমিরকানেদর উপর হামলা কেরই 

যাে�ন? 

েকউ হয়েতা বলেবন, “আিম আস সাহাব িমিডয়ােক অ�ীকার করিছ না, তেব “িবন লােদন েটইপস” নােমর 

িরিলজগুেলােক আিম িব�াস কির না...এগুেলার বয্াপারটা েকমন েযন েঘালােট। আর কেয়কটােতা শুধু অিডও। 

এেক্ষে� আমােদরব�বয্ হলঃ আপনার এই কথার েকান অথর্ হয় না। কারণ আস’সাহােবর একটা িরিলজ িনেয় 

�� েতালা আর সব িরিলজ িনেয় �� েতালা একই কথা। আর এটা করার অথর্ আল’কােয়দা েয আফগািন�ােন 

আেমিরকার িবরুে� যু� করেছ তা িনেয় �� েতালা।   

আর আস’সাহােবর নােম েকান বােনায়াট িভিডও �কাশ করা হেল আস ’সাহাব, তথা আল কােয়দা িক এই 

বয্াপাের েকান ব�বয্ না িদেয় চুপ কের থাকেতা?  

যারা জােনন না তাঁেদর জ্ঞাতােথর্ বলিছ ইখলাস এবং িহসবাহ’র মেতা েফারামগুেলা মুজািহিদেনর েফারাম এবং 

িবে�র িবিভ� �া� েথেক মুজািহিদন এই সব েফারােম আেলাচনা কেরন এবং িবিভ� অপােরশােনর খবর েপা� 

কেরন। সুতরাং আস-সাহাব েতা এসব েফারাম বয্বহার কেরও িকছু বলেত পারেতা যিদ এই িভিডওগুেলা 

বােনায়াট হেতা। অথচ তারঁা এরকম িকছু কের িন। 

এই েফারামগুেলাত মুজািহিদন কীভােব েযাগেযােগর জনয্ বয্বহার কেরন তার একটা উদাহরণ আপনােদর সামেন 

তুেল ধরিছঃ আস সাহােবর একিট �কাশনা িনয়েমর বয্িত�ম কের �থেম েফারােমর মাধয্েম �কাশ না কের 

সরাসির আল-জািজরােত চয্ােনেল পাঠােনা হেয়িছল। তখন েফারােমর কেয়কজন সদসয্ �� েতােলন – েকন 

আমরা না েপেয় আল’জািযরা �থেম এই েটপ েপল? 
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আস’সাহাব এর জবাবঃ 

“েকৗশলগত কারেণ এই িভিডওিট অনলাইেন �কাশ করার আেগ িটিভ চয্ােনলগুেলার কােছ পাঠােনা 
হেয়েছ। িকছু িকছু ওেয়বসাইট িভ� েকান প�ায় এই িভিডওিট পাবার বয্াপাের যা বলেছ তা সতয্ না।“ 

যিদ এই িভিডওিট তােঁদর না’ই হেতা, তেব তাঁরা িক� েসটা বেল িদেলই পারেতন। যা তাঁরা কেরন িন। আর 

আপিন যিদ দািব কেরন েয এই িভিডও গুেলা িসআইএর বানােনা বা তােদর চাল তাহেল আমরা আপনােক 

বলেবা আপনার এই দািবর �পেক্ষ �মাণ আনেত। আপনার কােছ িক েকান �মাণ আেছ েয আস সাহাব 

িসআইএ এেজ�েদর সােথ েগাপেন েকান িমিটং কেরেছ?  

আপনার কােছ িক েকান �মাণ আেছ েয আল কােয়দা মুসিলমেদর মেতা েদখেত হেলও আসেল তাঁরা হল িকছু 

যায়নবাদী ইহুিদ (যিদও তারঁা মুরতাদ এবং আেমিরকানেদর হতয্া করেছ)? 

আসেল ইসলামী দৃি�ভি� েথেক েদখেল পুেরা বয্াপারটাই অেনক সহজ হেয় যায়। তেব কািফেরর কােছ পুেরা 

বয্াপারটা খুব দুেবর্াধয্ মেন হেব কারণ েস বািহয্ক আমল ও মুখেলস হবার গুরু� েবােঝ না। একারেণ কািফরেদর 

�িত আমােদর ব�বয্ হলঃ 

আস-সাহাব িমিডয়া (তথা আল কােয়দা) িসআইএর েকান চাল হবার বয্াপাের যিদ েতামােদর কােছ েকান সু�� 

এবং অকাটয্ �মাণ না থােক তাহেল িনেজেদর হািসর েখারাক বানােনার চাইেত মুখ ব� রাখাই েতামােদর জনয্ 

উ�ম। অয্ােল� েজানস এবং তার মেতা কািফরেদর �িত এটাই আমােদর জবাব। শায়খ উসামা রািহমাহু�াহ’র 

িবরুে� এেদর “�মাণ” হল আল কােয়দার বয্াপাের েকান এক অজানা কািফর ওেয়বসাইেটর “িরেপাটর্” ! অথচ 

অেনক মুসিলম অয্ােল� েজানসেক অ�ভােব িব�াস কের। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই�াহ িব�াহ। 

সুতরাং আেলাচনার �থম অংেশর েশেষ উপসংহার িহেসেব আমরা বলেত চাইঃ 

তাঁেদর আমল, আখলাক এবং িজহাদ ফী সািবিল�াহ’র মাধয্েম সু��ভােব �মািণত হয় েয আস সাহাব একিট 

িব�� িজহাদী িমিডয়া �িত�ান। িকছু মুসিলম তাঁেদর বয্াপাের সে�হ েপাষণ কের কারণ মুসিলমেদর েভতর 

েকউ এেতাটা ভােলা হেত পাের এটা তাঁরা িনেজেদর িব�াস করােত পােরন না। একারেণ তাঁরা বেল েবড়ান “ 

আল কােয়দা হল আেমিরকার ৈতির, িসআইএর ৈতির। িসআইএ এ মুসিলমেদর িজহােদর জনয্ ির�ুট করেত চায় 

যােত কের তারা এসব মুসিলমেদর েজেল ভের িনযর্াতন করেত পাের।  

একারেণ িসআইএ’র এেজ�রা বেস ইসলািম ইিতহাস িনেয় পড়াশুনা এবং গেবষণা কের আল’কােয়দা’েক ৈতির 

কেরেছ। এবং সব িদক িদেয় আলকােয়দােক এেতা অসাধারন, অসামানয্ রকেমর ভাল মেন হবার েপছেন কারণ 

এটাই। এটা হল মুসিলমেদর েবাকা বানােনার চাল। েকউ িক এেতা ভাল হেত পাের নািক?!  
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মােন আলকােয়দার এই মুসিলমরা পাহােড়র �চ� শীেতর মেধয্ও তাহা�ুদ পড়া ছাড়েছ না, তাঁরা শারীয়াহ 

কােয়ম করেছ, তাঁরা গরীব-দুঃখীেদর সাহাযয্ করেছ, তাঁরা আ�াহ’র জনয্ জীবেনর আরাম আেয়শ তয্াগ কেরেছ, 

তাঁরা �ীন িশক্ষা কের, তারঁা ইসলামী ইসুয্ িনেয় কথা বেল, উ�াহেক এবং মুসিলমেদর িবিভ� দলেক নাসীহাহ 

কের, তাঁরা কািফরেদর হতয্া কেরন এবং মুরতাদ ও কািফরেদর কাছ েথেক গানীমাহ িছিনেয় েনন, তাঁরা 

িখলাফাহ �িত�ার কথা বেলন, মা� কেয়ক বছেরর মেধয্ই িব� জুেড় তাঁেদর �ভাব ও জনি�য়তা ছিড়েয় 

পেড়েছ, �কােশয্ ও েগাপেন অেনক মুসিলমই তাঁেদর সমথর্ন কেরন এবং তাঁেদর আমীর হেলন এমন এক বয্ি� 

যার মেতা মু�াকী বয্ি� আমরা আমােদর বতর্মান সমেয় খুব কমই েদেখিছ ‘ একটা দল কীভােব এেতাটা ভােলা 

হেত পাের? িন�য় এটা মুসিলমেদর েবাকা বানােনা আর েজেল ভরার জনয্ িসআইএ’র একটা চাল।“ 

আিম জািন এই কথাগুেলা কথাটা হাসয্কর েশানায়। িক� দুঃখজনকভােব আমােদর িকছু মুসিলম ভাইরা এরকমই 

িচ�াভাবনা েপাষণ কেরন। এরকম মুসিলমেদর আমরা পুনরায় অনুেরাধ করেবা সূরা হুজুরাত েয আয়াতিট আমরা 

উ�ৃত কেরিছ তার আেলােক িনেজর দৃি�ভি�েক গেড় েতালার।  

আমােদর এই �ীেনর িনয়ম হল আমরা সে�হ, অনুমান এগুেলার উপর বািহয্ক এবং সু�� �মাণেক �াধানয্ 

েদই। এরকম সে�হেপাষণকারী মুসিলমরা আেরকিট কথা বেল থােকন। তাঁরা বেলন – “এমন একিট েমিশন বা 

সফটওয়য্ার আেছ, আপনার কােছ যিদ েকান একজন মানুেষর ৩০ িমিনেটর মেতা কথার েরকিডর্ং থােক তাহেল 

ঐ েমিশন/সফটওয়য্ার এর সাহােযয্ আপিন ঐ বয্ি�র কে�র েযেকান েরকিডর্ং িনেজ েথেক ৈতির করেত 

পারেবন...সুতরাং ৯/১১ স�িকর্ত উসামা িবন লািদেনর সব অিডও েটপ ভুয়া...” 

যিদও আসেলই এরকম �যুি� আেছ, িক� এরকম বলা আসেল আস-সাহাব িমিডয়ার িব�াসেযাগয্তা স�িকর্ত 

মূল িবষয়িট এিড়েয় যাওয়ার একিট অজুহাত। যারা এই ব�বয্গুেলা েকান উৎস েথেক আসেছ এটা গভীরভােব 

িচ�া কের না, তারাই এধরেণর কথা বলেত পাের। 

এরকম একটা কথা বলার অথর্ হল আস সাহােবর িভিডও গুেলােত আমরা িজহােদর েযসব ফুেটজ েদখিছ 

েসগুেলা সব ভুয়া।  

আর অজ্ঞ এবং মূখর্ ছাড়া আর েকউ এটা অ�ীকার করেব না েয এই িভিডওগুেলােত িজহােদর ফুেটজ আেছ। এই 

কথা ঐসব েলােকর েক্ষে�ও �েযাজয্, যারা বেলন – “আের এসব িভিডওেত যা েদখেছা এগুেলােত আসল িজহাদ 

না। এগুেলােতা বােনায়াট িভিডও...এগুেলা হল অিভনয়, হিলউেডর মেতা।“  

এটা পির�ার েয, এরকম বলা বয্ি�রা আস-সাহােবর িভিডও েতমন একটা েদেখনিন। এই যুি� অনুযায়ী 

আমােদর আসেল তািলবানেদর অি��ও অ�ীকার করা উিচত। কারণ আস সাহােবর িভিডওেত আমরা 

তািলবানেদর অপােরশানও েদখেত পাই। 
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যাই েহাক, আসুন এখন আমরা পরবতর্ী �ে�র িদেক আগাই। 

২। শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ’ই েয ৯/১১ এর অিভযােনর েপছেন িছেলন আমরা কীভােব এই 

বয্াপাের সুিনি�ত হেবা? অয্ােল� েজানস এবং তার মেতা অনয্রা েয বেল ৯/১১ আসেল ইজরাইলী েমাসাদ 

কেরেছ বা আেমিরকা িনেজই কেরেছ, এটার জবাব িক?  

আমরা এই ��িটেক �থেম কেয়কিট পেয়ে� িবভ� করেবা এবং তারপর েসগুেলা িনেয় আেলাচনা করেবা। 

পেয়�গুেলা হলঃ 

ক) আস সাহাব িমিডয়া এবং ৯/১১ িনেয় তােদর �কািশত িভিডও গুেলার সতয্তা, িনেভর্জাল হওয়া এবং 

িব�াসেযাগয্তা স�েকর্ এবং িভিডওগুেলা �কােশর বয্াপাের তাঁেদর েকৗশল স�েকর্ আমরা যা জানেত েপেরিছ 

েসগুেলা পুনরায় মেন কিরেয় েদয়া। 

খ) ৯/১১ এর হামলার বয্াপাের শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ’র অিফিশয়াল ব�বয্। 

গ)টুইন টাওয়াের েবামা িবে�ারণ এবং েপ�াগেন েকান ে�ন আঘাত না হানা স�িকর্ত ষড়য� ত�গুেলার জবাব 

ঘ) েপ�াগেন হামলার পর এফিবআই কতৃর্ক ঐ এলাকার েহােটল’গয্াস ে�শান েথেক িভিডও ফুেটজ বােজয়া� 

করা িনেয় আেলাচনা 

ঙ) টুইন টাওয়াের হামলা হেয়েছ েদখার পর িকছু ইহুিদর উ�াস করা িনেয় আেলাচনা।  

চ) ৯/১১ এর আ�মেনর আেগ আেমিরকা েয ওয়ািনর্ং েপেয়িছল েসই স�েকর্ আেলাচনা। 

ছ) ৯/১১ এর আেগ আেমিরকা েমা�াহ উমার রািহমাহু�াহ’েক েয িচিঠ পািঠেয়িছল, েসটা িনেয় আেলাচনা। 

আিম আবােরা মেন কিরেয় িদেত চাই আিম আস সাহাব িমিডয়ার পক্ষ েথেক বা তােঁদর মুখপা� হেয় এখােন িকছু 

বলিছ না। আিম এই কথাগুেলা বলিছ আমার িনেজর িবেবক-বুি� এবং মুসিলমেদর বয্াপাের অকারেণ সে�হ 

উ�াপন না করা এবং তােঁদর বয্াপাের অজুহাত ৈতির করার নীিতর আেলােক।  

আসুন শুরু করা যাক। 

ক) আস সাহাব িমিডয়া এবং ৯/১১ িনেয় তােদর �কািশত িভিডও গুেলার সতয্তা, িনেভর্জাল হওয়া এবং 

িব�াসেযাগয্তা স�েকর্ এবং িভিডওগুেলা �কােশর বয্াপাের তাঁেদর েকৗশল স�েকর্ আমরা যা জানেত েপেরিছ 

েসগুেলা পুনরায় মেন কিরেয় েদয়াঃ 

আল-ফজর 
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৯/১১ েক কেরেছ। এটা িনেয় আেলাচনা করার আেগ আস’সাহাব িমিডয়ার (তথা আল’কােয়দা) স�েকর্ আমােদর 

আেলাচনা আবার একটু �রণ কিরেয় িদেত চাই। আমরা ইিতমেধয্ �মাণ কেরিছ আল কােয়দা আেমিরকা বা 

িসআইএ’র সৃি� না।  

এমনিক আস সাহাব িমিডয়া ৯/১১ এর বয্াপাের ব�বয্ িদেয়েছ এবং এটাও বেলেছ েয, তাঁরাই, অথর্াৎ আল 

কােয়দাই ৯/১১ এর আ�মণ কেরেছ (ইনশা আ�াহ এই বয্াপাের আমরা পরবতর্ীেত আেলাচনা করেবা)। সুতরাং 

তাঁেদর ব�বয্ যিদ েকউ অ�ীকার কের তাহেল আমােদর আস সাহাব িমিডয়ার সতয্তা, িব�াসেযাগয্তা ও 

িনেভর্জাল হওয়া িনেয় আেলাচনায় েফরত েযেত হেব। আর �হণেযাগয্ �মাণ ছাড়া যিদ েকউ আস সাহােবর 

ব�বয্ এবং সতয্তা অ�ীকার করেত চান তেব তার এই বয্াপাের আ�াহ আযযাওয়া জাল েক ভয় করা উিচত।  

েকান মুসিলমেক িসআইএ এেজ� বা এধরেণর িকছু বলা তাকিফর* করার সমতুলয্। এবং তাঁেদর িসআইএ 

এেজ� হবার বয্াপাের যিদ আপনার কােছ েকান �মাণ না থােক তাহেল েতা আপিন িবনা �মােণ আপনার 

মুসিলম ভাইেক তাকিফর করেছন। সুতরাং যারা এরকম বেলন তােদর উিচত আ�াহ’েক ভয় করা এবং তারা যা 

বলেছন তা কেতাটা গুরুতর এটা অনুধাবন করার েচ�া করা। 

[*এটা তাকিফর বেল গণয্ হেব কারণ, িসআইএ অথবা এফিবআই এর হেয় কাজ করা সু�� ির�া। 

আতিতবইয়য্ান কতৃর্ক �কািশত েদখুন শায়খ নািসর িবন হামাদ আল ফাহদ’এর েলখা “The Exposition 

Regarding the Disbelief of the one that assist the Americans,”] 

৯/১১ এর বয্াপাের আস সাহােবর �কািশত িভিডওগুেলা হলঃ 

১। আবু আল’আ�াস আল জানুবীর েশষ ওয়ািসয়য্াতঃ 

২। আল ‘উমারীর েশষ ওয়ািসয়য্াতঃ 

৩। সাইদ আল ঘামদীর েশষ ওয়ািসয়য্াতঃ 

৪। ‘ইলম হল আমল করার জনয্ ‘১ 

৫। ‘ইলম হল আমল করার জনয্ ‘২ 

৬। সেতয্র শি� 

৭। শায়খ উসামার পক্ষ েথেক বাতর্া এবং আবু মুস’আব ওয়ালীদ আল িশহরীর েশষ ওয়ািসয়য্াত 

৮। ২০ জন হাইজয্াকার িছল – এই িমথয্া খ�ন কের শায়খ উসামার ব�বয্  

আল-ফজর 
 

http://www.archive.org/details/hijackers1
http://www.archive.org/details/wasiyat-shaheed-alumari
http://www.archive.org/details/motaz
http://www.archive.org/details/high-hopes1
http://www.archive.org/details/high-hopes2
http://www.archive.org/details/Power-Truth
http://al-boraq.info/showthread.php?t=53835
http://www.youtube.com/watch?v=rGTKBDqnpIM
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৯। ইউেরােপর �িত শায়খ উসামার বাতর্া, িতিনই ৯/১১ এর েপছেন িছেলন এই েঘাষণা  

১০। ৯/১১ এর অিভযােনর পের িজহােদর ইমামগেণর বাতর্াঃ শায়খ উসামা িবন লািদন, ডঃ আইমান আল 

যাওয়ািহরী, শায়খ আবু হাফস আল িমসির এবং শায়খ সুলাইমান আল ঘাইত 

১১। শায়খ উসামা িবন লািদেনর েতারােবারা েথেক ব�বয্ [এখােন মূল ব�েবয্র শুধু ঐ অংশ আেছ যা আমােদর 

আেলাচনার সােথ সরাসির স�ৃ�, এটা েদখা অবশয্ �েয়াজনীয়]  

১২। ঊ�াহ’র বতর্মান অব�া ১  

১৩। উ�াহ’র বতর্মান অব�া ২  

১৪। আেমিরকার নাগিরকেদর �িত শায়খ উসামা িবন লািদেনর বাতর্া [এই িশেরানােমর েবশ িকছু িভিডও আেছ, 

তেব একিট েদখাই আপাতত যেথ� হেব]  

েসে��র ১১ এর বয্াপাের আস সাহােবর আেরািকছু িভিডও আেছ। িক� আমােদর আেলাচনার জনয্ এ কিটই 

যেথ�। অিধকাংশ িভিডওেতই ইংেরজী সাবটাইেটল েদয়া আেছ। যিদ আপিন এগুেলা না েদেখ থােকন তাহেল 

আস সাহােবর বয্াপাের জানার জনয্ অবশয্ই এগুেলা েদখুন। 

৯/১১ এর ঘটনার পরপরই িক� আস সাহাব হাইজয্াকারেদর ওয়ািসয়য্াত �কাশ কের িন। তাঁরা েকৗশলগত 

কারেণ পযর্ায়�েমএগুেলা �কাশ কেরেছ। িভিডও গুেলা �কােশর তািরেখর বয্াপাের আমার ধারণা যিদ সিঠক 

হেয় থােক তাহেল ৯/১১ এর আ�মেনর পর �িত বছের একবার বা দু বার কের আস সাহাব হাইজয্াকারেদর 

ওয়ািসয়য্াত �কাশ করেছ।  

যিদ আমরা ধের েনই েয ১৯ জন হাইজয্াকােরর সবারই এরকম একিট কের ওয়ািসয়য্ােতর িভিডও আেছ, তাহেল 

এর অথর্ হল আস সাহাব ই�াকৃত ভােব একিট একিট কের িভিডও �কাশ করেছ আেমিরকানেদর কাটঁা ঘােয় 

নুেনর িছেট েদয়ার জনয্।  

হয়েতা কুফফার েযন েকানভােবই ৯/১১ এর িদনিট ভুলেত না পাের এবং ইসলােমর �িত তাঁেদর ঘৃণা লুেকােত 

না পাের এজনয্ তাঁরা এভােব একিট একিট কের িভিডও �কাশ করেছন।  

অথবা তাঁরা এরকম করেছন যােত রােগর বশবতর্ী হেয় কুফফার ইরাক আ�মেণর মেতা েকান ভুল িস�া� িনেয় 

বেস যা তােদর ক্ষিতর কারণ হেব। অথবা তাঁরা হয়েতা এজনয্ এভােব �কাশ করেছন যােত তাঁরা মুসিলমীনেক 

এর মাধয্েম শহীদেদর দৃ�া� অনুসরেণ উ�ু� করেত পােরন।  

আল-ফজর 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zM0VdyhtQKo
http://www.archive.org/details/LaDeN7
http://www.archive.org/details/LaDeN7
http://youtube.com/watch?v=dls5JTD%E2%80%99uG0&fmt=18
http://youtube.com/watch?v=dls5JTD%E2%80%99uG0&fmt=18
http://www.archive.org/details/stateoftheummah1
http://www.archive.org/details/stateoftheummah2
http://www.archive.org/details/laden_new_29_10_2004
http://www.archive.org/details/laden_new_29_10_2004
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অথবা হয়েতা তাঁরা উ�াহ েযন ৯/১১ এর শহীদেদর মেন রােখ এজনয্ দীঘর্সময় ধের �মা�েয় িভিডও গুেলা 

�কাশ করেছ। হয়েতা উপেরর েকানিটই সিঠক না। তেব তাঁরা েকান একিট েকৗশেলর অংশ িহেসেবই এভােব 

িভিডওগুেলা �কাশ করেছন। এবং আ�াহ সবেচেয় ভােলা জােনন। 

আসুন এখন পরবতর্ী পেয়ে� যাওয়া যাক। 

খ) ৯/১১ এর হামলার বয্াপাের শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ’র অিফিশয়াল ব�বয্। 

৯/১১ এর েপছেন শায়খ উসামার ভূিমকার বয্াপাের আস সাহােবর মাধয্েম েবশ অেনকগুেলা �মাণই আেছ। 

এরকম একিট সু�� �মাণ হল “ ইউেরােপর জনগেণর �িত বাতর্া” শীষর্ক ব�বয্িটঃ 

“...এবং তাঁেদর ঘা গুেলা শুকােনা এবং দুঃখ েশষ হবার আেগই তারঁা অনয্ায়ভােব েতামােদর 

সরকারগুেলার আ�মেণর িশকার হল। “এই আ�মণ হল েসে��র ১১ এর ঘটনার �িত উ�র” – 

বুেশর এই দািবর বয্াপাের েকান িবে�ষণ এবং পযর্ােলাচনা ছাড়াই েতামােদর সরকারগুেলা আ�মণ 

চালােনার িস�া� েনয়। েতামােদর সরকারগুেলা আ�মেণর িস�া� েনয়। ৯/১১ এর ঘটনাগুেলা িছল 

িফিলি�ন ও েলবানেন মুসিলমেদর উপর চালােনা ইজরাইলী-আেমিরকান েজােটর হতয্াযেজ্ঞর �িতেশাধ। 

৯/১১ এর ঘটনাসমূহ আমার িনেদর্েশ সংঘিটত হেয়িছল। এবং আিম েজার িদেয় বলেত চাই, সরকার বা 

নাগিরক, েকান আফগােনর এই ঘটনার বয্াপাের েকান পূবর্ ধারণা িছলনা। এবং আেমিরকা এই কথার 

সতয্তা স�েকর্ অবগত আেছ। তািলবানেদর িকছু ম�ী তােদর কােছ ব�ী হেয়িছল এবং িজজ্ঞাসাবােদর 

সময় আেমিরকানেদর কােছ পির�ার হয় েয তািলবান এবং আফগানরা ৯/১১ এর পিরক�না স�েকর্ 

অবগত িছল না। এজনয্ই তািলবান সরকার আেমিরকার আফগািন�ান আ�মণ করার আেগ তােদর 

কােছ ৯/১১ এর বয্াপাের �মাণ েচেয়িছল। িক� আেমিরকা েকান �মান উপ�াপন কের িন এবং তারা 

আ�মণ করেত অিধকতর আ�হী িছল। আর ইউেরাপ আেমিরকার পদিচ� অনুসরণ করেলা এবং 

আেমিরকার অনুচর হওয়া ছাড়া ইউেরােপর আর েকান উপায় িছল না।“ 

৯/১১ এর বয্াপাের অনয্ানয্ েযসব িভিডও’র িল� আিম ইিতমেধয্ িদেয়িছ েসগুেলােতও বারবার এই একই দািব 

করা হেয়েছ। 

েযেহতু আস-সাহাব িমিডইয়ার িব�াসেযাগয্তা �মািণত হেয়েছ সুতরাং এটাও �মািণত হয় েয আস সাহাব 

িমিডয়ার ব�বয্ িনেয়ই সি�হান হবার অবকাশ েনই। সুতরাং এর মাধয্েম �মািণত হয় ৯/১১ এর আ�মেণর 

জনয্ আল কােয়দাই দায়ী িছল। শুধু মা� আমার িব�াস করেত ক� হে� এই কারেণ আিম আস সাহােবর এই 

ব�বয্ অ�ীকার করেত পাির না, যতক্ষণ পযর্� না আিম এই ব�বয্ িমথয্া হবার বয্াপাের িনিদর্� ও সু�� �মাণ 

পাি�।  

আল-ফজর 
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যিদ আমার েকােনা িবষয় িনেয় খটকা লােগ, সে�হ জােগ (েযমন টুইন টাওয়াের েবামা িবে�ারণ, েপ�াগেন 

েকান ে�ন হামলা না হওয়া; েযগুেলা িনেয় আিম ইনশা আ�াহ পরবতর্ীেত আেলাচনা করেবা) তেব আিম সবেরর 

সােথ এই বয্াপারগুেলা আমার কােছ �� হওয়া পযর্� অেপক্ষা করেবা। এবং আিম আমার মুসিলম ভাইেদর জনয্ 

অজুহাত ৈতির করেবা এবং সব স�াবয্ বয্াখয্ার বয্াপাের গভীর ভােব িচ�া করেবা। আিম আশা কির আমার 

অনয্ানয্ মুসিলম ভাইরাও এই ভােবই িচ�া করেবন। 

অেনেক বেলন, শায়খ উসামা রািহমাহু�াহ েতা �থেম ৯/১১ এর সােথ স�ৃ� থাকার কথা অ�ীকার 

কেরিছেলন। যারা এরকম বেলন আিম তােদর আহবান করেবা �মাণ উপ�াপন করার জনয্। এই িবষয়িট নানা 

েলােক নানা কথা বেলেছ তাই সে�হ িনরসেনর সবেচেয় ভােলা উপায় হল, �মাণ উপ�াপন করা। যার মাধয্েম 

আমরা িনি�ত হেত পারেবা শায়খ উসামা আসেল িক বেলিছেলন আর িক বেলনিন। তখন উ�র আেসঃ “ শায়খ 

উসামা েতারােবারার ব�েবয্ স�ৃ� থাকার কথা অ�ীকার কেরিছেলন।“ িক� েকউ যিদ েতারােবারার ব�বয্িট 

েদেখন তাহেল এমন িকছু পােবন না েযখােন শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলার সােথ স�ৃ� থাকার কথা 

অ�ীকার কেরেছন। এমনিক িতিন ৯/১১ হামলার হাইজয্াকারেদর গভীরভােব �শংসা কেরেছন। যিদ িতিন এই 

কােজর সােথ স�ৃ� না-ই হন তাহেল �শংসা করেলন েকন?  

িক� যিদ তেকর্র খািতের আমরা ধেরও েনই েয িতিন �থেম ৯/১১ এর সােথ স�ৃ� থাকার কথা অ�ীকার 

কেরিছেলন, তেব এরকম করার েবশ িকছু কারণ থাকেত পাের। 

১। সামিরক েকৗশলঃ হেত পাের আ�মণ করার আেগ আেমিরকা েযন তােদর িস�া� পুনঃিবেবচনা কের এজনয্ 

তাঁর গৃহীত সামিরক েকৗশেলর অংশ িহেসেব িতিন অ�ীকার কেরিছেলন। অবশয্ আেমিরকা েকান িবেবচনার ও 

�মােণর ধার ধােরিন এবং আ�মণ কেরেছ। যা তােদর ইসলােমর �িত অ�িনর্িহত ঘৃণারই বিহঃ�কাশ। এবং 

এই সুেযাগ �হণ কের শায়খ উসামা সিঠক ভােবই দািব কেরিছেলন িযিন ৯/১১ এর ঘটনা েকােনা কািফর রাে�র 

অিধবাসী েকান কািফর বয্ি� ঘটােতা, তেব েসই েদেশর সােথ স�ুখযুে� জিড়েয় পড়ার আেগ যেথাপযু� 

সতকর্তা �হণ করেতা এবং সাক্ষয্ �মােণর অেপক্ষা করেতা।  

তারা শাি�পূণর্ ভােব েসই কািফর েদেশর সােথ িমেলিমেশ এই সমসয্ার সমাধান করার সেবর্া� েচ�া চালােতা। 

এবং যিদ েসই কািফর রাে�র কােছ কািফর বয্ি�র অপরাধী হবার পেক্ষ সাক্ষী-�মাণ েপশ কের, েসই েলােকর 

অপরাধ �মাণ কের তােক িবচােরর জনয্ আেমিরকা িনেয় েযেতা। 

িক� েযেহতু আেমিরকার েনতারা ইসলাম ও মুসিলমেদর ঘৃণা কের িততারা িনেজেদর এই িনয়মগুেলা িনেজরাই 

মানা �েয়াজন মেন কের িন। তািলবান আেমিরকানেদর আেমিরকােক বেলিছল শায়খ উসামা’র িবরুে� �মাণ 

উপ�াপন করেত। িক� আেমিরকা েকান িকছুেত কান না িদেয় ঔ�েতয্র সােথ তােদর আ�মেণর িস�া� 

অপিরবিতর্ত রােখ। এই িস�াে�র মূলয্ আজেক আেমিরকােক িদেত হে�। তারা এই িস�াে�র মাধয্েম 

আ�মেণর সামেন িনেজেদর উ�ু� কের েফেলেছ। 

আল-ফজর 
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এটা ছাড়াও অনয্ েকান সামিরক েকৗশেলর অংশ িহেসেব শায়খ উসামা ৯/১১ এর সােথ জিড়ত থাকার কথা 

অ�ীকার কের থাকেত পােরন। 

 

২। হয়েতাবা শায়খ উসামা েবাঝােত চাি�েলন িতিন িনেজ শারীিরক ভােব এই হামলা সােথ জিড়ত িছেলন না। 

যিদ িতিন ৯/১১ এ জিড়ত থাকার কথা থাকা অ�ীকার কের আেদৗ েকােনা ব�বয্ িদেয় থােকন তাহেল হয়েতা 

িতিন েসই ব�েবয্ এটাই েবাঝােত চাি�েলন। কুফফার িনেজরাও দািব কের ৯/১১ এর হামলার আমীর িছেলন 

শায়খ খািলদ েশইখ মুহা�াদ ফাকা�াহু আসরাহ। এবং এই দািবর েপছেন স�বত িকছু সতয্তা আেছ, কারণ 

আস সাহাব এই বয্াপাের িনরবতা অবল�ন করেছ।  

আিম িক� বলিছ না ৯/১১ এর েপছেন শায়খ উসামার হাত িছল না, বরং বয্াপারটা এরকম েয শায়খ উসামা 

িছেলন মূল আমীর যার িনেদর্শনায় অনয্ানয্ মুজািহিদন �শরীের এই হামলার পিরক�না কেরেছ এবং অংশ 

িনেয়েছ।   
 

তেব আিম এই বয্াপাের িনি�ত েয শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলার েপছেন িছেলন। িতিন সু��ভােব েবশ 

কেয়ক জায়গায় এই দািব কেরেছন। এবং কেয়কিট ব�বয্ িতিন ৯/১১ হামলাকারীেদর তাকওয়া, এবং গুণ িনেয় 

�ৃিতচারণা কেরেছন। আর যিদ আসেলই এমন েকাণ ব�বয্ েথেক থােক েযখােন শায়খ উসামা ৯/১১ এর সােথ 

জিড়ত থাকার কথা অ�ীকার কের থােকন, তাহেল এই হািদসিটর কথা �রণ করুনঃ 

“যু� হল েধাকঁা।“  

আমরা জািন েয আস-সাহাব িব�াসেযাগয্, আমরা তােদর িরিলজগুেলােক িনভর্রেযাগয্ মেন কির এবং আমরা 

এটাও জািন তারা একটা সামিরক দল যােদর িমিডয়া িরিলজগুেলার সােথ সামিরক েকৗশল জিড়ত থােক। 

পরবতর্ী পেয়ে� যাওয়া যাক। 

গ) টুইন টাওয়াের েবামা িবে�ারণ এবং েপ�াগেন েকান ে�ন আঘাত না হানা স�িকর্ত ষড়য� ত�গুেলার 

জবাব 

এই তে�র বয্াপাের েলােকেদর ব�বয্ হলঃ 

“শায়খ উসামা িবন লািদন রািহমাহু�াহ না বরং আেমিরকা ৯/১১ এর হামলার জনয্ দায়ী এই 

তে�র �মাণ হল, টূইন টাওয়াের েবামা রাখা িছল। েসগুেলা িবে�ািরত হেয়িছল এবং 

টাওয়ারগুেলা �েস পড়ার েপছেন এই েবামাগুেলার ভূিমকা িছল।  

আল-ফজর 
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এছাড়া টাওয়ার গুেলা এমনভােব �েস পের িছল যা েথেক মেন হয় এগুেলােক িনয়ি�তভােব িনচ 

েথেক ধিসেয় েদয়া হেয়িছল।  

এছাড়া েকউ যিদ ৯/১১ এর হামলার পর েপ�াগেনর েকান ছিব েদেখ এটা পির�ার েবাঝা যায় েকান 

ে�ন েসইিদন েপ�াগেন আঘাত হােন িন, কারণ ছিবেত েকান ে�েনর �ংসাবেশষ েদখা যাে� না। এবং 

েপ�াগন িবি�ং এর েদয়াল েদেখ েকাণ ভােবই মেন হয় না দুেটা পাখা েসখােন আঘাত েহেনেছ। বরং 

শুধু মাঝ বরাবর একটা বড় গতর্ ছিবেত েদখেত পাওয়া যায়।” 

এেক্ষে� আমােদর উ�র আমােদর আেগর উ�েরর মেতাই হেব। এটা সামিরক েকৗশেলর সােথ স�িকর্ত একিট 

িবষয়। এটা িছল অনয্ানয্ এবং অভূতপূবর্ এক হামলা যার েপছেন িছল িবেশষ একিট সামিরক পিরক�না।  

িবিভ� সামিরক েকৗশল ৯/১১ এর হামলাগুেলার জনয্ বয্বহৃত হেয় থাকেত পাের। তেব এই আেলাচনায় যাবার 

আেগ আল কােয়দার সামিরক সক্ষমতা িনেয় িকছু কথা বলা দরকার। 

অেনেকই আল কােয়দা স�েকর্ বেলেছন েয এটা হল একটা সামিরক �িত�ান যা অেনকটা হাভর্ােডর্র মেতা। 

সবাই এটােত ঢুকেত চায় িক� হােতেগাণা কেয়কজনই সফল হয়। আিম বলিছ না েয উ�ােতর সব েলাক আল 

কােয়দায় েযাগ িদেত চায়। বরং আিম বলিছ তােদর �িত�ান এবং কাযর্�ম অতয্� পিরকি�ত এবং সুক্ষ ধাঁেচর।  

আল কােয়দা িনছক চ�ল-পাগড়ী পড়া, কালাশিনকভ ধারী একদল মুসিলম না যারা িবে�র িবিভ� জায়গায় যু� 

কের েবড়ায়। বরং তােদর আে�ালেনর সােথ স�ৃ� আেছন অিভজ্ঞ সামিরক েজনােরল, েযা�া, অ�ৈতিরকারক 

এবং িবে�তা, আইিট ে�শািল�, ডা�ার, ইি�িনয়ার, িবজ্ঞানী এবং আেরা অেনেক।  

এবং এই বয্ি�রা তাঁেদর িনজ িনজ েক্ষে� �থম সািরর িবেশষজ্ঞ। এই সব েক্ষে� িবেশষজ্ঞরা আল কােয়দার 

সােথ জিড়ত। িঠক েযমন হাভর্ােডর্র সােথ জিড়ত িবিভ� িশক্ষাগত িবষেয়র �থম সািরর িবেশষজ্ঞরা। অবশয্ 

তাঁেদর সােথ এরকম অেনেকই েযাগ েদন যারা সামিরক িদক িদেয় অনিভজ্ঞ, িক� সাধারণ মুসিলমরা েযরকম 

ধারণা কেরন সংগঠন িহেসেব আল কােয়দা এবং তােঁদর কাযর্�ম তার চাইেত অেনক েবশী সুক্ষ এবং জিটল।  

এই ধারণার েপছেন িভি� িহেসেব �মাণগুেলা হলঃ         

১। শায়খ উসামার চরঃ শায়খ উসামার একজন গু�চর িসআইএর েভতর অনু�েবশ করেত এবং িবশ বছর 

েসখােন কাঁিটেয় িদেত সক্ষম হেয়িছেলন। এই চেরর নাম আিল মুহা�াদ। উিন েকান পযর্ােয়র সামিরক �িতভা 

িছেলন এটা উনােক িনেয় একটু অনালাইেন েখাঁজাখুঁিজ করেলই বুঝেত পারেবন।  

িতিন দীঘর্ সময় ধের শায়খ উসামার হেয় িসআইএ’র উপরগু�চরবৃি� কেরেছন। সুতরাং িক পিরমাণ েগাপনীয় 

তথয্ তার মাধয্েম আলকােয়দা েপেয়েছ েসটা েবাধগময্। আিল মুহা�াদ স�বত ৯/১১ এর পিরক�না স�েকর্ 
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জানেতন না, িক� তাঁর েদয়া তেথয্র িভি�েত ৯/১১ এর পিরক�না করা হেয়িছল, বা পিরক�নায় তারঁ কাছ 

েথেক পাওয়া তথয্ বয্বহৃত হেয়িছল, এরকম স�াবনা আেছ। কারণ ৯/১১ এর মেতা এেতা িবশাল, জিটল এবং 

পিরকি�ত হামলার জনয্ িকছু েগাপন িবষয় জানা দরকার িছল, িবেশষ কের েপ�াগেন হামলার বয্াপাের। 

 

একবার িচ�া করুন, েখাদ িসআইএর েভতর েথেক যিদ শায়খ উসামার গু�চর এেতািদন ধের আল কােয়দার 

কােছ তথয্ পাচার কের থােক তাহেল েক জােন তাঁর এরকম আর কেতা চর, েকান েকান জায়গায় বেস আেছ। 

আিল মুহা�াদ এর ঘটনা েথেক এটা েবাঝা যায় েয আল কােয়দা েকান জায়গায় এমনভােব উপি�ত েথেক কাজ 

চালাইেয় েযেত পাের যােত মেন হেয় তারা অদৃশয্। এবং েযেহতু তােঁদর কােজর ধরণ অতয্� সুক্ষ সুতরাং 

কীভােব তারা তথয্ েযাগাড় করেলন এবং আ�মণ চালােলন এটার হাজােরা স�াবয্ উ�র হেত পাের। েযমন 

৯/১১ এর আেগ েপ�াগন িনি�ত িছল েয চীন কি�উটার ডাটােবস হয্াক করার েচ�া কেরিছল। িক� এমেনা 

েতা হেত পাের এরা িছেলন চীন সরকােরর হেয় কাজ করা “অদৃশয্ মুজািহিদন” যারা �কৃত পেক্ষ শায়খ উসামার 

চর এবং তাঁরাই এই হামলা চািলেয়িছেলন। হয়েতা বা আসেল তা না। আসেল হয়েতা চীন’ই হামলা চািলেয়িছল, 

িক� এখােন িবেবচয্ িবষয় এরকম হবার স�াবনা েথেক যায়, েযেহতু আল কােয়দা িবে�র কােছ �মাণ কেরেছ 

তাঁরা তাঁেদর উপি�িত েগাপন কের িবিভ� েদেশর সরকােরর েগােয়�া সং�াগুেলার েভতেরও অনু�েবশ করেত 

পাের। 

২। ৯/১১ ছাড়াও আল কােয়দা েবশ িকছু বড় মােপর েবামা হামলার সােথ যু� িছল। েযমন, িরয়াদ হামলা, 

আি�কােত আেমিরকান এে�িসেত হামলা, ইরােক জািতসংেঘর েগাপন িমিটংএ হামলা, জডর্ােন ইজরাইলী 

যায়নবাদীেদর েগাপন িমিটংেয় হামলা (েশষ দুিট আ�মেণর েনতৃ� িদেয়িছেলন আবু মুস’আব এক যারকাওয়ী)। 

এরকম আরও অেনক হামলার নজীর আেছ যা �মাণ কের আল কােয়দা েকান সাধারণ সামিরক সংগঠন না। 

তাঁরা �িশিক্ষত, সংঘব� এবং েবশীর ভাগ েক্ষে� তাঁেদর শ�েদর চাইেত দুই কদম এিগেয় থােকন (েযটা অেনক 

পি�মা িবে�ষক ও সাংবািদক বেলেছন)। 

তাঁেদর এরকম বড় মােপর আ�মণ সফল ভােব চালােনার সক্ষমতা েথেক েবাঝা যায়, আমরা এমন একিট 

বািহনীর কথা বলিছ েযটার মেধয্ আেছ িবজ্ঞানী, সামিরক েকৗশলিবদ ও েজনােরল, েবামা িবেশষজ্ঞ, ডা�ার, 

ইি�িনয়ার, আইিট ে�শািল�, অ� �িশক্ষক, িমিডয়া ে�শািল� সহ আেরা অেনেক। 

এছাড়াও তাঁেদর এমন অেনক েসনা রেয়েছ যারা “অদৃশয্”, তােঁদর পিরচয় �কাশ পায়না িক� কাজ চলেত 

থােক। আল কােয়দা িনেজেক েগাপন কের রােখ এবং শুধু তখনই আপিন তাঁেদর েদখেত পােবন যখন তাঁরা চায় 

আপিন তাঁেদর েদখুন, েযমন আফগািন�ােন কািফরেদর িবরুে� মুেখামুিখ যুে�র সময়।  

আল-ফজর 
 



 
20 ৯/১১ : ষড়য� তে�র খ�ন 

সুতরাং আমরা এমন একটা সংগঠেনর কথা বলিছ যােদর রেয়েছ এমন সব সদসয্ যারা িবিভ� েক্ষে� িবেশষজ্ঞ, 

এবং এই সংগঠন এমন ভােব কাজ কের যাত মেন হেয় তাঁরা পালেকর েচেয়ও হালকা, মািছর চাইেতও 

�তগামী, দমকা বাতােসর মেতা শি�শালী এবং বাজপািখর মেতা সতকর্ এবং সুেযাগস�ানী। 

তাঁেদর েকান িনিদর্� জাতীয়তা, িকংবা েপাশাক েনই, বরং তাঁরা পৃিথবীর সকল েকাণা েথেক একই আদেশর্ 

ঐকয্ব�। এবং বাহয্ত তাঁেদর �ভাব ছিড়েয় পেড়েছ আফগািন�ান েথেক ইরাক, বসিনয়া, েচচিনয়া, িফিল�ীন, 

সাউদী আরব, আলেজিরয়া, েসামািলয়া, থাইলয্া�, িফিলিপন, ইে�ােনিশয়া, পািক�ান, ইি�য়া, েলবানন, িসিরয়া, 

জডর্ান, উযেবিক�ান, তািযক�ান, তুর�, মাল�ীপ, ইিরি�য়া, চীন, িমশর, ওমান, সুদান, নাইেজিরয়া, িতউিনিসয়া, 

ইেয়েমন, িলিবয়া, মরে�া, ইরান, চাদ, অে�িলয়া, কয্ানাডা, আেমিরকা, জামর্ািন এবং ইউেরােপর অনয্ানয্ 

অ�েল*। 

[*এই েদশগুেলার নাম উে�খ করা হল কারণ এসব জায়গায় আলকােয়দার উপি�িতর শ� �মাণ পাওয়া েগেছ 

তাঁেদর িনজ� িমিডয়া েথেক, তাঁেদর সমথর্ক িমিডয়া েথেক, অনয্ানয্ মুজািহিদেনর িমিডয়ার মাধয্েম এবং 

কািফরেদর িমিডয়ার মাধয্েমও] 

আপিন যিদ “স�ােসর িবরুে� যুে�” ‘এ অংশ�হণকারী একজন কািফর েসনা হন, তাহেল একবার িচ�া করুন 

আপিন িক রকম একিট দেলর িবরুে� যু� করেছন। এটা হল এমন একিট দল েযটা এেতাটা িব�ৃত এবং 

�িশিক্ষত িক� একই সােথ অদৃশয্, এটা �চ� আঘাত হানেত পাের এবং কােরা কােছ সশরীের না িগেয়ই নতুন 

সদসয্ সং�হ করেত পাের। তাহেল িচ�া করুন আপনার “স�ােসর িবরুে�” যু� কেতাটা অথর্হীন। কীভােব 

এরকম একিট দলেক আপিন হারােবন? যিদ একই সােথ সবগুেলা েদেশর আকােশ �াই সয্ােটলাইট েমাতােয়ন 

করা হয় তাও এই আিমর্েক আপিন পুেরাপুির ব� করেত পারেবন না। 

আল কােয়দার দৃেশয্র আড়ােল, দৃি�র অেগাচের থাকার এই নীিতর একমা� কুফল হল, যারা খুব সহেজ পি�মা 

�পাগয্া�া বা ষড়য� তে�র কারেণ িব�া� হেয় থােকন, তাঁেদর জনয্ এই নীিত একটা সমসয্া সৃি� কের। তাঁরা 

ভােবন আল কােয়দা হল একদল অপরাধী যারা আেমিরকােক ঘৃণা কের আেমিরকার বয্ি� �াধীনতার আদেশর্র 

জনয্। অথবা তারা মেন কেরন আল কােয়দা িসআইএ’র সৃি�। িক� যারা েবিসক যু� েকৗশল িনেয় গভীরভােব 

িচ�া কেরন তাঁেদর জনয্ এটা েকান সমসয্া না। 

এখােন উে�খয্, ৯/১১ এর হামলা কীভােব সংঘিটত হেয়িছল এ বয্াপাের েকান িডেটল আস সাহাব কখেনাই 

�কাশ কের িন। তাঁরা িকছু সফল যু� েকৗশল স�েকর্ সাধারনভােব িকছু ম�বয্ কেরেছন*। এবং এর মেধয্ 

বুি�ম�ার পিরচয় পাওয়া যায়। তাঁরা যিদ খুিঁটনািট সব তথয্ �কাশ কের িদেতন তেব পরবতর্ীেত এই 

েকৗশলগুেলার েকানিট তাঁরা আর বয্বহার করেত পারেতন না।  
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এবং আল কােয়দার বয্াপাের সবেচেয় ভীিতকর িবষয় হল তাঁরা বারবার িবে�র কােছ �মাণ কেরেছ তারঁা বড় 

মােপর সফল হামলা চালােত সক্ষম। সবাই জােন আল কােয়দা আি�কােত আেমিরকান এে�িসেত সফলভােব 

হামলা চািলেয়িছল, িক� আস সাহাব কখেনাই এগুেলা িনেয় েকান িডেটলস �কাশ কের িন। 

[* “ইলম হল আমেলর জনয্”/Knowledge is for acting upon নামক িভিডওেত িকছু সাধারণ েকৗশল িনেয় 

আেলাচনা করা হেয়েছ] 

েযেহতু আমরা সংগঠন িহেসেব আল কােয়দার িব�বয্পী �ভাব ও সক্ষমতা স�েকর্ িকছুটা ধারণা েপেয়িছ তাই 

এখন চলুন েদখা যাক, ৯/১১ এর হামলা সফলভােব সংঘিটত করার জনয্ তারঁা িক িক সামিরক েকৗশল বয্বহার 

কের থাকেত পাের। পাশাপািশ আমরা িবিভ� ষড়য� তে�রও জবাবও েদব। 

টুইন টাওয়ােরর েক্ষে� যা ঘেটেছ েসটা কীভােব স�ব হেত পাের, এই �ে�র অসংখয্ উ�র হেত পাের। একিট 

সুসংঘিটত, �িশিক্ষত এবং েযাগয্তাস�� বািহনী যা েগাপনীয়তার সােথ অপােরশান চালােত পারদশর্ী, এরকম 

একিট েক্ষে� িক কের থাকেত পাের আমরা শুধু েসইরকম িকছু স�াবনা এখােন আেলাচনা করিছ।  

সুতরাং যিদ টুইন টাওয়াের ব� থাকার কথা বেলন, তাহেল এমন হেত পাের েয এই আে�ালেনর সােথ জিড়ত 

ইি�িনয়াররা, যারা অেনক বার এই ক�াউ� দুিট পিরদশর্ন কেরিছেলন তাঁরা টাওয়ার দুিট �েস পরার বয্াপাের 

পিরক�না কেরিছেলন। এমেনা হেত পাের েয তাঁরা হয়েতা এই টাওয়ার গুেলােতই চাকির করেতন।  

ধরা যাক, আল কােয়দার এক বা একািধক েগাপন সদসয্ ৫-১০ বছর ধের টুইন টাওয়ােরর েকান একিটেত 

চাকির করিছেলা। এসমেয় িন�য় তাঁরা এই টাওয়ার দুিটর শি� ও দুবর্লতার জায়গাগুেলা েবর কেরিছেলন। এবং 

েকাথায় েকাথায় িবে�ারক লুিকেয় রাখেল টাওয়াের কমর্রত পির��তা কমর্ী, কমর্চারী, পিরদশর্কগণ েসগুেলা 

খুঁেজ পােব না। হয়েতা বা এভােব েগাপনীয়তার সােথ �য্ােটিজক অব�ােন িবে�ারক বসােত তাঁেদর কেয়ক 

বছর সময় েলেগিছল।  

িক� যিদ এরকম হেয় থােক তাহেল িক� টাওয়ারগুেলার �েস পড়া সহেজই বয্াখয্া করা স�ব। একিট 

েকৗতূহলউ�ীপক বয্াপার হল আেমিরকান সরকার টাওয়ারগুেলা �েস পড়া িনেয় নীরবতা অবল�ন কেরেছ। 

এরকম করার েবশ িকছু স�াবয্ কারণ আেছঃ ‘ 

ক) এরকম িবশাল িনরাপ�া িবচুয্িত হেয়েছ, তারা এটা �ীকার করেত চায় না। যিদ আেমিরকা �ীকার কের 

তাঁেদর িনরাপ�া বয্ব�ায় এেতা বড় ফুেটা আেছ তাহেল আেমিরকার একজন নাগিরকও তাঁেদর অিফেস িক�া 

ঘের িনরাপদ েবাধ করেব না, যেতাই হাইেটক িনরাপ�া বয্ব�া বসােনা েহাক না েকন। কারণ টুইনটাওয়াের 

হাইেটক িনরাপ�া বয্ব�া িছল না এটা মেন করা পাগলািম। টুইনটাওয়াের স�বত সবেচেয় আধুিনক ও উ�ত 

িনরাপ�া বয্ব�া িছল। মা� কেয়কজন েলাক িমেল এই িনরাপ�া বয্ব�া েভদ কের েফলা আেমিরকার সরকারর 

আল-ফজর 
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জনয্ অেনক বড় ল�ার কারণ, এবং এটা �ীকার করা তােদর জনয্ কাঁটা ঘােয় নুেনর িছটা েদয়ার মেতা। তাই 

আেমিরকার সরকার হয়েতা ৈনরাজয্, আত� ও অশাি� এড়ােনার জনয্ এই বয্পাের নীরবতা অবল�ন করেছ। 

খ) হয়েতাবা টুইনটাওয়ার গুেলা বানােনার সময়ই েকান ইমারেজ�ীর কথা িচ�া কের িকছু িবে�ারক টাওয়ার�েয় 

রাখা হেয়িছল। িক� পরবতর্ীেত সরকার অব�া েদেখ আর এটা �কাশ কের িন। 

এগুেলা হল আেমিরকান সরকার েকন এ িবষেয় চুপ িছল, তাঁর িকছু বয্াখয্া। আ�াহ’ই ভােলা জােনন। িক� 

আেমিরকান সরকােরর নীরবতা েকান ভােবই আল কােয়দার ৯/১১ এর সােথ জিড়ত না থাকার �মাণ না। িক�া 

আেমিরকার নীরবতা এটাও �মাণ কের না েয তারা িনেজরাই এই হামলা জনয্ দায়ী। আস সাহাব িমিডয়ার 

িনেভর্জাল হওয়া এবং িব�াসেযাগয্তা �মাণ করার পরও এরকম েকান িকছু উ�াপন করা পাগলািমর নামা�র। 

 

েপ�াগেন ে�ন আঘাত হানার বয্াপাের েকউ েকউ বেলনঃ েযেহতু এটা পির�ার েকান ে�ন েপ�াগন ভবেন 

আঘাত হােন িন, তাই এটাই�মাণ কের েয ৯/১১ িছল একিট ইনসাইড জব।*” 

[*অথর্াৎ আেমিরকাই ৯/১১ এর জনয্ দায়ী] 

এই বয্াপাের িকছু স�াবনা আমরা আপনােদর সামেন তুেল ধরিছঃ 

ক) আস-সাহাব দািব কেরেছ েপ�াগেন আল কােয়দা হামলা কেরেছ। িক� তারা কখেনাই দািব কের িন 

েপ�াগেনর হামলা ে�েনর মাধয্েম করা হেয়েছ। 

খ) হয়েতা বা েকান ে�ন আঘাত েহেনিছল িক� ে�েনর �ংসাবেশষগুেলা স�ূণর্ ভােব পুেড় গেল িগেয়িছল 

(disintegration) েযকারেণ েকান �ংসাবেশষ পাওয়া যায় িন। অথবা হয়েতা ে�নটা িছল েছাট আকােরর েকান 

এয়ারলাইনার বা েজট – েযমনটা িকছু িকছু �তয্ক্ষ বেলেছন। [হাইপারিল�] 

গ) হয়েতা বা আল কােয়দা েসখােন েকান েবামা িবে�ারণ ঘিটেয়িছল অথবা েকান ইি�শাদী হামলা চালােনা 

হেয়িছল। িক�া হয়েতা তাঁেদর েকান সদসয্ েপ�াগেন কেয়ক বছর পির��তা কমর্ী বা এরকম পেদ চাকির 

কেরিছল, যার সুবােদ তারঁা এরকম একিট হামলা চালােনার জনয্ িক িক সর�াম এবং িক রকম সময় লাগেত 

পাের তা জানেত েপেরিছল। 

িক� আমার মেত এই স�াবনাগুেলা িনেয় গভীর ভােব িচ�া করা কিঠন, কারণ আেমিরকান সরকােরর এ িবষেয় 

অিফিশয়াল ব�বয্ হল, একিট ে�ন েপ�াগেন আঘাত েহেনিছল। এ িবষয়টা িনেয় েকন তারা িমথয্াচার করেব তা 

েবাধগময্ না। যিদ না েপ�াগেনর েক্ষে�ও তােঁদর আল কােয়দা েকান ভােব িনরাপ�া বয্ব�া েভদ কের 

অনু�েবেশ সক্ষম হয়। যিদ এরকম হেয় থােক তাহেল তা আেমিরকার জনয্ মারা�ক ল�ার িবষয় এবং তােদর 

চুপই থাকার কথা।  

আল-ফজর 
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একবার ভাবুন যিদ তারা তােদর জনগণেক বেল – “িকছুমুসিলম কেয়ক বছর েপ�াগেন চাকির কেরিছল, তাঁরা 

িনরাপ�া বয্ব�া েভদ কের অনু�েবশ কের, পৃিথবীর সবেচেয় িনরাপদ ভবেন েবামা িবে�ারণ ঘিটেয়িছল।” 

আেমিরকার িনরাপ�া বয্ব�া তাহেল হািসর েখারােক পিরণত হেব। আর আেমিরকানরা �িতবার তােদর িনরাপ�া 

বয্ব�া আর অসহায়ে�র কথা িচ�া কেরই কুঁকেড় যােব, কীভােব িকছু “ছ�ছাড়া”, “উেটর চালক” তােদর 

িনরাপ�া বয্ব�া েভদ কের েফলেলা! িচ�া করুন শুধু িনেজেদর জনগেণর সামেনই না, পুেরািবে�র সামেন তারা 

িক রকম অপমািনত হেব। িকছু মুসিলম পৃিথবীর সবচাইেত শি�শালী সামিরক শি�েক শুইেয় েফেলেছ! 

 

স�বত এজনয্ই শায়খ উসামা বারবার বেলেছন শুধুমা�  

“১৯ জন যুবক িমেল আেমিরকােক – পৃিথবীর সবচাইেত ভীিত�দ সামিরক শি� – অপমািনত ও লাি�ত 

কের মািটেত হাঁটু গাড়েত বাধয্ করেছ।” িচ�া করুন আমােদর এই অয্ানালাইিসস যিদ িঠক হেয় থােক 

তাহেল িচ�া করুন বয্াপারটা আেমিরকার জনয্ িকরকম ল�ার?  

আল কােয়দার সক্ষমতা এবং ক্ষমতার উপর িভি� কের আমরা এই স�াবনা গুেলার কথা বলিছ। 

পরবতর্ী পেয়�ঃ 

ঘ) েপ�াগেন হামলার পর এফিবআই কতৃর্ক ঐ এলাকার েহােটল-গয্াস ে�শান েথেক িভিডও ফুেটজ বােজয়া� 

করা িনেয় আেলাচনা 

আমরা পূবর্বতর্ী পেয়ে�র আেলাচনায় েপ�াগেনর িনরাপ�া বয্ব�া েভদ কের অনু�েবেশর েয স�াবনা আেলাচনা 

কেরিছ হয়েতা েসটার কারেণ ফুেটজ বােজয়া� করা হেয়িছল। যিদ এই েটপগুেলা বােজয়া� করা না হেতা তাহেল 

পুেরা পৃিথবী এই বয্াপাের েজেন েযেতা। 

 

পরবতর্ী পেয়�ঃ 

ঙ) টুইন টাওয়াের হামলা হেয়েছ েদখার পর িকছু ইহুিদর উ�াস করা িনেয় আেলাচনা।  

কেয়ক বছর আেগ ই�ারেনেট টুইন টাওয়াের হামলা চলাকালীন সমেয় ভয্ােনর উপর দিড়েয় িকছু ইজরাইলীর 

উ�াস করার িভিডও ছিড়েয় পেড়। �থমত আমােদর মেন রাখা উিচত এই িভিডও এটা �মাণ করার জনয্ যেথ� 

না, েয ইজরাইল ৯/১১ এর জনয্ দায়ী িছল। এমন হেত পাের েয আল কােয়দা ইজরাইল েক হুমিক িদেয়িছল* 

যিদ তাঁরা িফিল�ীেন তােদর অতয্াচার ব� না কের তাহেল িনউইয়েকর্ তােদর �ভুেদর আ�মণ করা হেব।  

আল-ফজর 
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আবার এমেনা হেত পাের ইজরাইল চাি�েলা এরকম িকছু ঘটুক এবং এর জনয্ অেপক্ষা করিছল, কারণ তাঁরা 

েভেবিছল এই ঘটনার পর তােদর �িত িবে�র জনগেণর এবং িবেশষ কের আেমিরকান জনগেণর সহানুভূিত 

বৃি�পােব। টুইন টাওয়াের েবশ ইজরাইলী েকা�ানী থাকা সে�ও হামলার িদন েকান ইহুদী েকন কােজ আেস িন 

তার বয্াখয্া এটা হেত পাের। আ�াহ’ই সবেচেয় ভােলা জােনন। 

[*ইজরাইেলর ৯ম ে�িসেড� েবনইয়ািমন েনতািনয়াহু একবার এটা দািবও কেরিছল ৯/১১ হামলার আেগ তাঁেক 

এই বয্াপাের জানােনা হেয়িছল] 

আমরা অেনেকই এটা িব�াস করেত চাই েয ইজরাইল ৯/১১ এর েপছেন িছল। িক� ইজরাইেলর �িত আমােদর 

ঘৃণা �মাণ িহেসেব যেথ� না। 

চ) ৯/১১ এর আ�মেণর আেগ আেমিরকা েয ওয়ািনর্ং েপেয়িছল েসই স�েকর্ আেলাচনা। 

পূবর্বতর্ী পেয়ে� হামলা আেগ ইজরাইলেক হুমিক েদয়া স�েকর্ আমরা যা আেলাচনা কেরিছ তা এেক্ষে�ও 

�েযাজয্। 

ছ) ৯/১১ এর আেগ আেমিরকা েমা�াহ উমার রািহমাহু�াহ’েক েয িচিঠ পািঠেয়িছল, েসটা িনেয় আেলাচনা। 

 

অয্াডাম ইয়ািহয়া গাদান (আযযাম আল আি�িক) রািহমাহু�াহ আস সাহােবর একিট িরিলেজ, েমা�াহ উমার 

রািহমাহু�াহ েক আেমিরকা িবিভ� সমেয় েযসব হুমিক পািঠেয়িছল েসগুেলার বয্পাের আেলাকপাত কেরেছন। । 

অয্াডাম বেলিছেলন এসব িচিঠর জবাব িছল ৯/১১।  

অবশয্ ৯/১১ এর হামলা চালােনার েপছেন মূল কারণ িছল উ�াহ’র উপর চালােনা আেমিরকা ও ইজরাইেলর 

অতয্াচার এর �িতেশাধ েনয়া’ যা শায়খ উসামা িবিভ� ব�েবয্ বেলেছন। 

৯/১১ িনেয় আরও িকছু েছাট েছাট ইসুয্ আেছ েযগুেলা িনেয় আেলাচনা করা হয় িন। িক� আমরা আশা রািখ এই 

েলখার মাধয্েম আমরা অ�ত এইটুক সাবয্� করেত সক্ষম হেয়িছ েয েকান সক্ষম ও েচৗকস মুসিলমবািহনীর 

সমথর্েন যিদ আমরা চাই তাহেল িচ�াশীলতার মাধয্েম স�াবয্ বয্াখয্া খুঁেজ েবর করা স�ব।  

এই কথার অথর্ হে� আমরা যিদ চাই তাহেল মুসিলমেদর উপর সে�েহর বা অপবােদর েবাঝা না চািপেয় আমরা 

ঘটনার িবিভ� স�াবয্ বয্াখয্ার কথা িবেবচনা করেত পাির। �মাণ ছাড়া অপবাদ েদয়ার চাইেত এটা উ�ম। 

আমরা �মাণ কেরিছ আস সাহাব একিট িনেভর্জাল, িব�াসেযাগয্ ও িনভর্রেযাগয্ িজহাদী িমিডয়া। আিম আমার 

সাধয্মত েচ�া কেরিছ ইসলামী দৃি�েকাণ েথেক িকছু িভি�হীন ষড়য� ত� ও যুি�র জবাব িদেত। আিম আমার 

সাধয্মত েচ�া কেরিছ ৯/১১ েয একিট ইনসাইড জব এই গে�র অসাড়তা �মাণ করেত।  
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আিম আশা কির েকউ এই েলখা পেড় মেন করেবন না আিম কািফর তাওয়ািগেতর সমথর্েন এই েলখা িলেখিছ। 

এরকম ঘৃণয্ কাজ আিম কখেনাই করেবা না। েকউ হয়েতা ভাবেত পােরন েযেহতু আিম আেমিরকান সরকােরর 

ব�বয্ই পুনঃবয্� করিছ েয আল কােয়দা এবং শায়খ উসামা ৯/১১ এর হামলা কেরিছেলন এর অথর্ হয়েতা এই 

েয আিম তাগুত আেমিরকােক রক্ষা করিছ। 

িক� েকান�েমই আিম তাগুতেক সমথর্ন িকংবা সাহাযয্ করিছ না। আিম একজন সাধারণ দশর্ক িহেসেব এই 

েলখা িলেখিছ, েয িকনা দীঘর্িদন ধের কািফর ও মুসিলমেদর কাছ েথেক আস সাহাব িমিডয়ােক িনেয় 

িভি�হীনষড়য� ত� শুেন আসেছ।  

যিদ েকউ আস সাহাব িমিডয়ার সব িভিডও েদেখন – এবং তাঁেদর শত শত িভিডও আেছ – তেব তাঁর কােছ 

পির�ার হেয় যােব েয আস সাহাব িমিডয়া সাধয্মত এই েচ�াই করেছ েযন মুসিলমেদর িচ�া ও েচতনায় িজহাদ 

ফী সািবিল�াহ’র �িত ভােলাবাসার সৃি� হয়।  

এবং এই কাজ একিট সু�াহ যার মাধয্েম কুফফার ক্ষিত�� হয় এবং মুসিলমরা লাভবান হন। এবং আ�াহ 

তা’আলাই সবেচেয় ভােলা জােনন। 

ওয়া আিখরু দা’ওয়ানা আিনল হামদুিল�ািহ রাি�ল ‘আলামীন। 
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